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Emoção e homenagens

os dias 30 e 31
de maio, no
Novotel Jaraguá, em São
Paulo, aconteceu a 48ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de
Combate ao Câncer – ABIFCC.
Com a presença de
89,99% do quadro associativo, a reunião marcou a
despedida do baiano Aristides Maltez Filho, presidente da Liga Bahiana
Contra o Câncer, que dirigiu a entidade por quase
10 anos, em três mandatos consecutivos, e recebeu várias homenagens.

Os pronunciamentos
feitos por companheiros
destacaram o trabalho do
médico Aristides Maltez
Filho à frente da ABIFCC,
salientando a sua liderança, o amor pelo ser humano e, principalmente, a
sua luta em defesa das
entidades filantrópicas de
combate ao câncer.
O cirurgião Ricardo
Curioso fez um discurso
emocionado, quando lembrou as conquistas durante a gestão do médico
Aristides Maltez Filho. Em
seguida, a Sra. Silvia Dino
entregou ao ex-presidente da ABIFCC uma placa
simbolizando o reconhecimento da Fundação Jor-

ge Dino ao excelente trabalho realizado.
Várias manifestações
foram realizadas ao Dr.
Aristides Maltez Filho, solicitando a sua permanência na presidência.
Em sua fala, bastante
emocionado, ele fez questão de agradecer o apoio,
dizendo que a sua decisão estava tomada: “Porque, no meu modo de entender, depois de tanto
tempo à frente da entidade, chegou a hora de passar o cargo a outro companheiro. Sai do palco
para entrar na plateia. Não
estou me aposentando,
continuarei colaborando e
defendendo os nossos in-

teresses. Este é o momento da renovação!”.
Dr. Aristides Maltez Filho fez, ainda, um relato
sucinto da sua gestão,
destacando a luta destemida junto ao Estado em
defesa das entidades filantrópicas, e encerrou
suas palavras afirmando:
“As entidades filantrópicas não devem ser pagas
pelo SUS por procedimentos realizados. A nossa
grande luta é que as entidades, que realizam um
trabalho que o Governo
não tem competência e
nem flexibilidade, recebam
uma subvenção mensal e
preste contas desses recursos”, finalizou.
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Notas
Hospital Aristides Maltez
no SUS
Publicado pelo DATASUS levantamento estatístico da produção dos Hospitais que compõem o universo de atenção à política nacional de Oncologia,
num total de 278 unidades
de saúde.
Com grande orgulho
constatamos que, também
no exercício de 2013, foi
o Hospital Aristides Maltez

o órgão, entre nosocômios filantrópicos, públicos e
privados, que mais realizou procedimentos cirúrgicos, alcançando a um
total de 9.434 cirurgias,
seguido pelo Hospital Amaral Carvalho de Jaú/SP,
com 6.525 cirurgias, e o
Hospital São Judas Tadeu
de Barretos/SP, com 6.298
cirurgias.

Arquiteta Maria Amélia Zaú e o Engenheiro Yuri Araujo

Engenharia Clínica
Iniciando a estruturação e implantação do processo
de engenharia clínica no Hospital Aristides Maltez, vem a
Liga Bahiana Contra o Câncer firmar contrato, a partir de
1° de maio de 2014, com a empresa S2 Engenharia Hospitalar LTDA.
Tendo a empresa como elemento básico no contrato
com a Liga Bahiana Contra o Câncer/Hospital Aristides
Maltez o Engenheiro Yuri Araujo, e teve a participação
decisiva na negociação da Arquiteta Maria Amélia Zaú,
chefe do setor de Arquitetura do HAM, também especializada em Engenharia Clínica.

Dra.Lilian Caroline de Melo Moreira e Dr. Vinícius Carrera Souza

Novos colaboradores
Vem o Hospital Aristides Maltez incorporar aos
serviços de Oncologia
Clínica e Oncologia Pediátrica, através das sociedades SME - Serviços
Médicos Especializados
Sociedade Simples Ltda.
e IRIS Serviços Médicos
Ltda., os médicos Vinícius Carrera Souza e Lilian Caroline de Melo Moreira.
De igual maneira pelas Sociedades Leal Serviços Médicos Ltda-Me,

Ziris Serviços Médicos
Ltda-Me, Pochat e Eirado Serviços Médicos de
Urologia e Cirurgia Plástica Sociedade Simples
Ltda, Núcleo de Cirurgia
Vascular e Endovascular
da Bahia Ltda, os médico André Leal Gonçalves
Torres, Nilmar Galdino
Bandeira, Victor Diniz de
Pochat, Marcus Vinícius
V. da Silva Barroso, foram incorporados aos
serviços de cirurgias
plásticos.

Colaboração espontânea
Fruto da elevada sensibilidade social para com
o trabalho desenvolvido
pela Liga Bahiana Contra
o Câncer, através do
Hospital Aristides Maltez,
compareceu em 7/02/
2014, no Memorial do
Prof. Aristides Maltez, a

Sra. Letícia Campos Goracci, acompanhada da
Sra. Helena Coelho dos
Santos Gomes, ocasião
em que, em encontro com
o Presidente da LBCC,
mostrou-se inteiramente
disponível para colaboração com a Entidade.

Curso Gestão de Emergência
A enfermeira Laila Maria
Aquino, integrante do Departamento de Enfermagem do
Hospital Aristides Maltez, participou do curso sobre Gestão de Emergência no SUS
em São Paulo, no período de
março de 2013 a abril de
2014, promovido pelo Hospital Sírio Libanês e Sistema
Único de Saúde, sendo
aprovada com louvor.

Editorial
Aristides Maltez Filho

everas por demais delicado o
momento social
que atravessamos em nosso
país e, em especial, em
nosso Estado e em nosso
município.
De estapafúrdia incredibilidade, a indiferença, o
pouco caso, a insensibilidade para com a força, a
expressão do grito nas ruas
através das reiteradas manifestações da população
brasileira, cansada de tanto engodo, de tanta desassistência, sobremaneira, na
área da saúde.
Se assim é, longe não
se encontra o descaso, em
suas várias instâncias, ao
não ouvir, não assimilar as
necessidades amplas, impostas pela população,
através de suas entidades
filantrópicas representativas no combate ao câncer.
É inaceitável nos dias
atuais que, mesmo tendo o
Sistema Único de Saúde
formalizado um cartão de
identidade universal para
assegurar assistência
quando necessária aos
seus portadores, venha
sendo incentivada a negativa ao atendimento, em virtude de privilegiamento de
medidas administrativas,
incrementos burocráticos e
falta de entendimento entre gestores.
Inaceitável, esquisito
mesmo que se queiram
transferir para as instituições filantrópicas as responsabilidades dos entendimentos, dos acordos e
obrigações entre as distintas áreas de governo, fugindo às suas responsabilidades, querendo criar
obstáculos, dentro de hospitais de referência como
o HAM, de matricular e assistir pacientes com câncer, o que jamais aceitaremos.
Não é minimamente
aceitável que os gestores
municipais da saúde, por
força de uma canhestra,

capenga pactuação, neguem aos pacientes com
câncer, egressos dos mais
longínquos rincões, onde
não existe a mínima condição de atendimento adequado, o atendimento no
Hospital Aristides Maltez. E
é o que vem sendo tentado
impor. Um exemplo: só se
encontram pactuados, com
certas gestões municipais
longínquas, a responsabilidade, o ônus, pelo exame
parasitológico de fezes - e
não pelo sumário de urina!
Este último terá que ser realizado e validado a centenas de quilômetros de distância, pois assim exige um
sistema paradoxalmente
designado como Sistema
Vida, mas que, na verdade, parece estar pactuado
mais com a desassistência
aos portadores de câncer.
É preciso, como já fizemos ver, que as autoridades constituídas em vários setores na área da
saúde, em regiões do Estado da Bahia, com suas
limitações municipais múltiplas, retirem seus antolhos e percebam que uma
estrutura como o SUS não
pode ser administrada, simplesmente, como uma casa
de comércio, como uma
fábrica de sapatos ou de
cigarros. Há que conduzila com humanidade, com
sensibilidade social, pois
nela estão inseridas pessoas calejadamente sofridas,
reiteradamente convividas
com a desassistência social e a merecer respeito,
sobretudo, os portadores
de câncer pelo que a doença representa.
Não é possível mais,
em nossos dias, que pretendam os gestores municipais arrumar as suas finanças desarranjadas por
antecessores e estruturar a
casa incrementando o desequilíbrio, no pouco que
existe nas entidades filantrópicas prestadoras de
serviços e que são, inequivocamente, os maiores pilares do SUS.
Cogito ergo sum: Não

somente eles pensam, não
somente os gestores existem, mas sim, ao lado, em
torno deles, existem também pessoas, existem também núcleos de indivíduos
em busca de atenção, em
busca da igualdade social
que também pensam.
Impõe-se, mais do que
nunca, que pensem e existam os gestores com verdadeira noção do todo que
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representam e que, antes
da arbitrária limitação financeira com o dinheiro
público, do desrespeito
constante aos prazos de
disposições/portarias estatais, da indiferença a decisões já tomadas, respeitem
as instituições filantrópicas,
sobremaneira, os pacientes cancerosos que nelas
buscam atendimento e são
assistidos.

Hospital Martagão Gesteira
A Liga Bahiana Contra o Câncer firmou acordo de comodato com a
Liga Álvaro Bahia Contra
a Mortalidade Infantil, visando apoio recíproco entre os serviços técnicos e
administrativos do Hospital Martagão Gesteira e
Hospital Aristides Maltez,
em 30 de abril de 2014.
Presentes estavam ao
evento de assinatura do
comodato a Sra. Rosina
Bahia Alice Carvalho dos
Santos, Presidente da LA-

BCMI, médico Carlos
Emanuel Rocha de Melo,
Diretor Técnico do Hospital Martagão Gesteira e
médico Aristides Maltez
Filho, Presidente da Liga
Bahiana Contra o Câncer,
farmacêutica Celeste Antônia Machado Oliveira,
Diretora Administrativa, assessores especiais da
Presidência da LBCC, enfermeira Stela Maria Leal
Pinto Dantas e médico
Humberto Luciano do Rosário Souza.
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Prefeitura de Cruz das Almas
assinou novo convênio

Central do Carnaval
entrega doação
ais
uma
vez, em firme
demonstração
que além
das alegrias que, marcam
suas iniciativas e realizações, vem a Central do
Carnaval, tendo à frente
Jaqueline Lessa, reafirmar
sua elevada sensibilidade
para com o social ao destinar doação no valor de
R$ 24.000,00 (vinte e qua-

A Prefeitura de Cruz
das Almas, pelo segundo ano, assinou com a
Liga Bahiana Contra o
Câncer - LBCC o convênio de nº 004/2014, pelo
qual se compromete a repassar para o Hospital
Aristides Maltez - HAM
nove
parcelas
de
R$1.333,36 - a contar de
maio de 2014 - como aju-

da para a manutenção do
HAM.
A solenidade de assinatura aconteceu na
Sala do Memorial do HAM
e contou com as presenças do Dr. Aristides Maltez, Presidente da LBCC,
da Enfª Stela Dantas, Assessora da Presidência,
e do Adm. Bráulio Franco, do Marketing.

tro mil reais) para ajudar
na manutenção do Hospital Aristides Maltez.
Com a presença do
assessor de imprensa da
LBCC, na pessoa de Antônio Luiz Diniz, o cheque
foi entregue no Memorial
do Prof. Aristides Maltez
pelos representantes da
Central do Carnaval Jaqueline Lessa, Leandro
Nascimento e Laisa Magnavita.

Solenidade de formaturma
de técnicos em radioterapia

Justa homenagem
a duas profissionais
A Fundação Casa da
África com o Projeto Cultural "Mulheres que fazem
pela Comunidade", na
sua 5ª edição /2014, homenageou a Odontóloga
Tânia Lúcia Amaral de
Carvalho e a Fonaudióloga Renata D'Arc Starpel,
pelo tratamento prestado
aos pacientes assistidos
no Hospital Aristides Mal-

tez, inclusive ao Fundador e Presidente da Fundação, Valdir Alves dos
Santos, que foi atendido
pelas profissionais homenageadas.
O Hospital foi representado na solenidade
pela Adm. Márcia Ozânia
A. de Oliveira Santos - Assistente da Diretoria Administrativa do HAM.

O Departamento de
Ensino e Pesquisa e o Departamento de Radiologia
do Hospital Aristides Maltez
têm se preocupado com a
formação de mão de obra
qualificada em Radioterapia para atender às necessidades do mercado de trabalho através de curso de
formação em área especializada, tendo realizado o

segundo curso de Técnico
em Radioterapia no período de 3 de junho de 2013
a 30 de dezembro de 2013
e contando com a participação de 19 candidatos
que receberam o certificado de conclusão do curso
no dia 31 de janeiro de
2014, às 18 horas, em solenidade no auditório Honorato Maltez.

Prestação de Contas 2013
m Assembleia
Geral, convocada através
de Editais Publicados na
edição do Correio da Bahia
de 03 de abril de 2014 e
da Tribuna da Bahia de 04
de abril de 2014 e realizada em 16 de abril com expressiva participação de
sócios, servidores, conselheiros e diretores, foi apresentado o Balanço Patrimonial - Publicado no Jornal Correio da Bahia em 11
de abril de 2014 elaborado
pela PROATIVA, Auditado
pela Audicon Auditores Independentes, sendo aprovada pela unanimidade dos
presentes à Assembleia
Geral.
Destacamos no relato
os seguintes resultados:
Receita Bruta 119.367.628
com crescimento de
23.91%, Receita Operacional (SUS) R$ 105.741.654
com aumento de 21,96% e
no particular das despesas
alcançaram as mesmas R$
84.356.336 com aumento
de 2,22% sendo o maior
aumento das despesas de
pagamento das Sociedade
Médicas 39,33% e medicamento 44,15%.
O percentual na recei-

ta de contribuição SUS sobre a receita bruta foi de
86,93%.
Conclui-se o exercício
2013 com superávit da
LBCC de 14.525.871, maior 4,05% que em 2012 e
superávit do HAM de R$
899.897, menor 79,61%
que no exercício anterior.
Em relação à Campanha Contra o Câncer, mantém-se com grande expressão a Campanha Sociedade Solidária x Câncer Vencido, com um total de 8.502
contribuintes.
A destacar o auxílio financeiro concedido pela
LBCC aos pacientes carentes assistidos no HAM
referente a transportes,
exames de imagem e laboratórios realizados fora do
hospital, Órtese e Prótese,
que alcançou o valor de
R$1.688.338.00.
Por fim, no atinente
ao desempenho do HAM
em 2013, mantém o perfil
e atendimento com clientela 100% SUS, foram incorporados 6.659 casos novos
de câncer, atendidos a pacientes egressos de 373
municípios do Estado da
Bahia, sendo realizados no
exercício 3.850.738 procedimentos.

A média de ocupação de leitos foi de 81%,
infecção hospitalar média
de 2,8%, a média de permanência 5,47 dias, matriculados 10.032, pacientes
internados 12.010, cirurgias realizadas 9.720, aplicação de radioterapia
178.267, ciclo de quimioterapia 28.616, consultas
171.403, assistência domiciliar 1.442, dentre outros

dados.
As metas traçadas
para 2013 foram em sua
grande maioria alcançadas, e apresentadas perspectivas das metas para
2014.
À disposição dos que
desejarem, maiores informações sobre os dados encontram-se no site da
LBCC. www.lbcc.org.br

Fundação Antonio Prudente
Foi realizada sessão do Conselho Curador da Fundação Antonio Prudente, em sua sede, no estado de São Paulo, em 14/03/14,
presidida pelo Conselheiro José
Ermírio de Moraes Neto, ocasião
em que, dentre outros temas, foram realizadas a apreciação do Balanço Financeiro/2013, incorporação de resultado de patrimônio,
apreciação e aprovação da reforma do Estatuto da Fundação e eleição de Conselheiros e da Diretoria Executiva da Fundação Antonio Prudente.
Registramos mais uma vez os
excelentes resultados financeiros e
patrimoniais aliados ao notável
crescimento técnico e social alcan-

çado pelo A.C. Camargo Câncer Center.

Na foto, os atuais componentes
do Conselho Curador da FAP.
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Incorporação de Imóvel
Liga Bahiana
Contra o Câncer, considerando as exigências de disponibilizar espaço físico
indispensável, vem à diretoria da entidade de adquirir imóvel contíguo ao terreno do Hospital Aristides
Maltez, situado à Rua Irmã
Maria Regina n°22, Brotas,
e que tinha como proprietário o Sr. José Sudário
Júnior.
O Imóvel constituído
por dados da escritura, Pavimento Térreo, inscrito no
Censo
Imobiliário
n°104.814-7, composto de
varanda em L, sala de estar, três quartos, sendo
uma suíte, área de circulação, sanitário social,
copa, cozinha, gabinete,
área de serviço, duas garagens, dependências
completas para empregados, com área construída
de 200,00m² (duzentos metros quadrados), área comum de 104,00m² (cento e
quatro metros quadrados),
área privativa de 304,00m²
(trezentos e quatro metros
quadrados) e frações ide-

al de 215, 6334232m².
Apartamento n° 101 (1°
andar), inscrito no Censo
Imobiliário n° 322.567-4,
composto de dois quartos,
sala, área de circulação,
cozinha, sanitário social,
área de serviço, sanitário
de empregada e varanda,
com área construída de
57,00m² (cinquenta e sete
metros quadrados), área
comum de 29,00m² (vinte
e nove metros quadrados),
área privativa de 86,00m²
(oitenta e seis metros quadrados) e frações ideal de
61, 4555256m²; Apartamento n° 201 (2° andar),
inscrito no Censo Imobiliário sob o n° 322.568-2,
composto de dois quartos,
sala, área de circulação,
cozinha, sanitário social,
área de serviço, sanitário
de empregada e varanda,
com área construída de
57,00m² (cinquenta e sete
metros quadrados), área
comum de 29,00m² (vinte
e nove metros quadrados),
área privativa de 86,00m²
(oitenta e seis metros quadrados) e frações ideal de
61, 4555256m²; Apartamento n° 301 (3°andar),

Instituto Nacional
do Câncer
Esteve em visita à
Liga Bahiana Contra o
Câncer, em 16 de fevereiro, o Diretor Geral do
Instituto Nacional do
Câncer- INCA, o médico
Luiz Antônio Santini,
acompanhado do assessor especial, engenheiro

Reinhard Braun.
Na ocasião, encontraram-se com o Presidente
da LBCC, o médico Aristides Maltez Filho, quando vários aspectos foram
enfocados no atinente à
política nacional de oncologia.

inscrito no Censo Imobiliário sob o n° 705.318-5,
composto de dois quartos,
sala, área de circulação,
cozinha, sanitário social,
área de serviço, sanitário
de empregada e varanda,
com área construída de
57,00m² (cinquenta e sete
metros quadrados), área
comum de 29,00m² (vinte
e nove metros quadrados),
área privativa de 86,00m²
(oitenta e seis metros qua-

drados) e frações ideal de
61, 4555256m².
O mesmo será destinado aos serviços: Arquivos
Médicos, Setor Pessoal,
Anatomia Patológica, Segurança do Trabalho, Serviço
de Atenção Domiciliar, Voluntariado, dentre outros.
Todo o processo para
incorporação do imóvel foi
conduzido pelo corretor
Lito Passos, da empresa
Uni Imóveis.

Homenagem
O Conselho Regional
de Farmácia do Estado da
Bahia concedeu à Farmacêutica Celeste Antonia
Machado de Oliveira, Diretora Administrativa do
Hospital Aristides Maltez, o
diploma da Comenda do
Mérito Farmacêutico, pelos relevantes serviços
prestados na profissão de
Farmacêutica e à Farmácia Brasileira durante as
comemorações do Dia do

Farmacêutico 2014.
O ato de outorga da
homenagem realizou-se
no dia 15 de janeiro de
2014, no Hotel Vila Galé,
em Salvador. A cerimônia
de entrega da Comenda
seguiu protocolo da Deliberação do CRF, a comenda e diploma foram entregues por Dr. Cleuber Franco Fontes - Vice-Presidente do Conselho Regional de
Farmácia.

Johnson&Johnson
Johnson & Johnson, frente à
sua campanha
"Carinho Inspira Carinho",
reconheceu o Hospital Aristides Maltez como uma das
instituições de saúde Campeãs do Carinho na Bahia.
Este reconhecimento se
deu pela atuação humanizada dos seus profissionais
que se dedicam a atos de
carinho e fazem a diferença no tratamento médico,
transformando as vidas dos
seus pacientes. Sua atuação frente à comunidade,
com projetos que abraçam
seus pacientes, mesmo em
situações terminais, como
é o caso do SAD, inspira
novas histórias de carinho
para salvar milhares de outras pessoas.
Desta forma, a Johnson

& Johnson reconhecerá 5
mais inspiradoras Histórias
de Carinho, nas cinco regiões do Brasil, e o Hospital Aristides Maltez é um forte candidato a este reconhecimento como Campeão do
Carinho no Brasil. As cinco (5) instituições campeãs do Brasil terão direito,

além do reconhecimento à um encontro
no seu Instituto em
São Paulo, junto a
uma comissão da
FIFA, de uma bolsa de capacitação do CEALAG
(Centro de Estudos da Santa Casa de São Paulo). Maiores informações acerca

desta campanha você
encontra
no
site
www.carinhoinspiracarinho.
com.br

UNIJORGE

Varian Medical
Systems
O Físico Ezequiel Arimateia N. Oliveira, que
responde, através da sociedade Elam Física Médica Sociedade Simples,
pela chefia no serviço de
Física Médica do HAM,
foi convidado e participado do Curso de IMRT/Rapidarc, oferecido pela Varian (responsável pelo
parque de equipamentos
radiológicos do HAM), em
Las Vegas - EUA, no período de 19 a 23 de agosto de 2013.
Neste curso de treinamento, o Físico Ezequiel

Arimateia N. Oliveira
(Hospital Aristides Maltez)
teve oportunidade de conhecer de perto novas
tecnologias
(IMRT/
VMAT), que trarão grandes benefícios aos pacientes de câncer, em especial aqueles que necessitam de tratamento radioterápico.
Consta dos planos
da nossa instituição a implantação destes avanços
tecnológicos, para os
quais os conhecimentos e
o treinamento dos físicos
serão fundamentais.

Estiveram presentes
no Memorial do Prof. Aristides Maltez o Vice-Presidente de relações públicas, Mário Calmon e o
Reitor, Guilherme Marback Neto, representando a
UNIJORGE Universidade
Jorge Amado, integrante
do condomínio Rede Ilumno, e o conselheiro da
LBCC Nelson Oliveira, responsável pela iniciativa
que proporcionou arrecadação e entrega de
528.000 cupons/notas fis-

cais para a campanha
Sua Nota é um Show de
Solidariedade, fruto do trabalho voluntário desenvolvido em movimentos pelos
alunos da UNIJORGE.
Foi a comitiva recebida pelo presidente da
LBCC e equipe, oportunidade em que foi destacado o elevado significado da doação para o Hospital Aristides Maltez e em
nome da Diretoria Executiva da LBCC registrou os
agradecimentos.
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história desta nossa instituição se confunde com a história de Aristides Maltez Filho. E hoje é um dia marcante para todos.
Nosso fundador e colega, Dr. Aristides Maltez deixa a presidência da ABIFCC, mas não deixará jamais de nos
liderar e orientar. Os valores que nos
transmitiu, sua visão de mundo e da
medicina são esteios que seguirão nos
iluminando o caminho e mostrando a
direção.
Aristides herdou do pai muito mais
do que o nome e a profissão. Herdou o
mesmo amor pelo ser humano, a mesma vontade de transformar a realidade,
a mesma convicção na capacidade de
construir soluções que favoreçam aos
mais necessitados.
Nossas instituições são hoje agentes fundamentais na assistência oncológica deste país. E serão tão mais importantes quanto maior for sua capacidade de coesão e interlocução com a
sociedade e com o poder público.
Aristides enxergou isso já lá no começo
da década de 90.
Um líder é feito com base em seu
caráter, em seu interesse genuíno pelas pessoas e em sua predisposição a
servir. Características que se sobressaem nesse baiano batalhador e idealista, que tem dedicado sua vida à medicina em sua mais nobre concepção.
Liderança essa que continuará a nos
guiar, independente da formalidade do
cargo. Estou certo de que não nos privará de sua contribuição, de sua presença, de sua inteligência e orientação.
Convicto de que falo em nome de
todos aqui, transmito a Aristides nossos
mais sinceros agradecimentos, nossa
mais profunda admiração e nossa inequívoca amizade.
Oportuno registrar a saída da
nossa diretoria, do amigo João Batista
Simões, paraibano engrandecedor da

Assem
Dr. Ricardo Curioso

sua querida Fundação Laureano, que
sempre esteve com sua palavra de bom
senso e experiência colaborando com
o Dr. Aristides. Neste momento, os que
fazem a ABIFCC não têm outras palavras a não ser,
Muito Obrigado.

Pronunciamento na Assembleia Geral
da ABIFCC do médico da Liga Norte
Rio-Grandense de Combate ao Câncer Ricardo Curioso, em 30.5.14.

Diretoria

Presidente: Pascoal Marracini - Instit
lho; vice-Presidente: Mara Fernandes
cretário: Sérgio Dias Henrique - Fun
cardo Curioso - Liga Norte Rio-Gran
Ademar Lopes - Fundação Antonio P

Conselho Fiscal

Silvia Dino - Fundação Jorge Dino;
Feminina de Combate ao Câncer; Hu
na Contra o Câncer.

Transmissão dos c

Exemplo de honestidade
Faço minhas suas palavras, Dr. Ricardo, pois nestes meus 16 anos de
Amaral Carvalho, tive a oportunidade
de conhecer e admirar as pessoas da
ABIFICC, em especial ao grande Guerreiro Dr. Aristides Maltez, que, para
mim, é um exemplo de honestidade e
trabalho, cuja dedicação, respeito ao
ser humano e valores, tenho certeza,

Assembleia Geral Ordinária da Associação
Brasileira de Instituições Filantrópicas de
Combate ao CâncerABIFCC, realizada anos dias 30 e
31 de maio 2014, no Novotel Jaraguá, em São Paulo, teve presença
maciça de seus associados. O evento
teve como destaque a despedida do
Presidente Aristides Maltez Filho.
Os trabalhos foram iniciados
com a apresentação do relatório
e do balanço econômico-financei-

sempre estarão presentes em minha
vida profissional e pessoal.
Obrigada, Dr. Aristides, obrigada,
ABIFICC, por me dar a oportunidade
de aprender tanto com vocês.
Abraço,
Shirley A. Batista Spernega
Fundação Dr. Amaral Carvalho

Na segunda parte da Assembleia
deu-se a transmissão do cargo do presidente Aristides Maltez Filho para o presidente eleito Pascoal Marracini.
Na ocasião, a empresa Varian
Medical Systems realizou formal pronunciamento através de seu dirigente Milton Munhoz também prestando homenagem ao médico Aristides Maltez Filho, pela maneira com que conduziu a
entidade com as empresas que se relacionaram com as afiliadas da ABIFCC.
Foram expositores na Assembleia
Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde, do Ministério da Saúde sobre o Plano Nacional de Expansão em Radioterapia, e Luiz
Antonio Santini, Diretor Geral do Instituto Nacional do Câncer, sobre Posição do INCA, no contexto atual da Polí-

mbleia Geral - ABIFCC

ro relativo ao exercício de 2013, auditado, que foram aprovados pela
unanimidade dos presentes.
Em seguida foi processada eleição para diretoria e conselho fiscal
que exercerão mandatos de 2014 a
2017, e por terem cumprido com regularidade todo o trajeto do processo eleitoral e não havendo pedido de
inscrição de outra chapa, foi eleita,
por unanimidade das 24 entidades
presentes à Assembleia, a chapa
Tradição e Trabalho, assim constituída:

uto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvas - Hospital de Câncer de Londrina; Sendação Cristiano Varella; Tesoureiro: Rindense de Combate ao Câncer; Vogal:
Prudente.

; Weslene Vargas Moura - Associação
umberto Luciano do Rosário -Liga Bahia-

argos
tica Nacional de
Oncologia.
Ampla discussão foi estabelecida quando
colocada em
pauta a portaria
Ministério da
Saúde
140/
2014, com considerações das entidades presentes, tendo sido concluído pela
apresentação de sugestões escritas que
serviram de base para documentos a
serem encaminhados ao Ministério da
Saúde.
Por fim foi apresentado
pelo presidente eleito da ABIFCC o plano de trabalho da diretoria empossada,
para o triênio 2014/2017.
Integral apoio foi prestado à Assembleia Geral pela Varian Medical Systems e Atmosfera.

Atuação objetiva
A arregimentação de dados
estatísticos, para bem caracterizar a
elevada potencialidade das instituições que integram nosso quadro
associativo, apresentou um total de
125.442 casos novos de câncer

atendidos em nossas 27 organizações em 2013, que representa um
percentual de 24,19% dos 518.510
casos novos de câncer no Brasil.
Relacionamos o quadro por entidade/
ABIFICC.

Fundação Antônio Prudente - SP .............................................................. 12.636
Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho - SP .......................... 11.606
Fundação Pio XII - Barretos SP. ............................................................... 11.166
Fundação Ary Frauzino - RJ ..................................................................... 7.917
Fundação Amaral Carvalho - Jau- SP ....................................................... 6.982
Liga Bahiana Contra o Câncer - BA ............................................................ 6.659
Associação de Combate ao Câncer de Goiás - GO .................................... 6.447
Liga Paranaense de Combate ao Câncer - PR ........................................... 5.390
Instituto do Câncer de Londrina - PR ......................................................... 5.371
Instituto do Câncer do Ceará -CE ............................................................... 5.088
Liga Norte Rio-Grandense de Combate ao Câncer -RN ............................. 5.025
Associação Piauiense de Combate ao Câncer -Pi .................................... 4.981
Associação Fem. de Educ. e Combate ao Câncer -ES .............................. 4.427
Associação dos Amigos do Hospital Mário Pena - MG ............................... 4.148
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - RS ................... 3.900
Fundação Napoleão Laureano -PB ............................................................. 3.440
Santa Casa de Misericórdia de Maceió- AL ................................................ 3.188
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - SP .......................................... 2.903
Fundação Cristiano Varella - MG .............................................................. 2.396
Fundação Antônio Jorge Dino -MA ............................................................. 2.273
Associação Brasileira de Assistências aos Cancerosos- RJ ...................... 2.111
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central -MG ........................ 1.574
Associação Fem. de Prev. e Combate ao Câncer de Juiz de Fora -MG .... 1.569
Hospital Evangélico Cachoeiro de Itapemirim - ES ..................................... 1.221
Associação Matogrossense de Combate ao Câncer - MT .......................... 1.161
Liga Catarinense de Combate ao Câncer - SC ............................................ 939
Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer - RN ........................... 924
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Périplo LBCC/ABIFICC
epresentando
a Liga Bahiana Contra o
Câncer e Associação
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao
Câncer, esteve na última
semana do mês de abril o
Presidente Aristides Maltez
Filho em audiência em Brasília com o Diretor-Executivo da Fundação Nacional
de Saúde, Erasmo Ferreira da Silva e Assessores,
com o Secretário de Orçamento e Planejamento do
Ministério da Saúde, Arionaldo Bomfim Rosendo,
quando foram tratados aspectos atinentes aos convênios e liberação das
emendas parlamentares
2014, perante as recentes
disposições do orçamento
impositivo e em busca de
ultrapassar as procrastinações que têm ocorrido na
liberação de convênios que
transitam desde 2010, revisão com novas incorporações de equipamentos da
relação que serve de base
ao Ministério da Saúde, a
qual já se encontra muito
aquém do avanço tecnológico e assimilação de instrumental cirúrgico na referida relação.
Ainda em Brasília,
teve audiência como Secretário de Atenção à Saúde Dr. Helvécio Miranda
Magalhães Júnior sobre a
Portaria MS nº 140/2014 e
encontra-se no Ministério
da Justiça para entrega formal do relatório de prestação de contas relativo ao
ano 2013 da LBCC.
No Rio de Janeiro teve
audiência com a física
Maria Helena Marechal,
Coordenadora de Instalações Radioativas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na sede da
Comissão Nacional de
Energia Nuclear, abordando a liberação de equipamento na área de Radioterapia, considerando o plano Nacional de Extensão e
convidando para próxima

Assembleia Geral da ABIFFCC.
Manteve entendimentos com o Prof. Marcos Morais, Presidente do
Conselho Curador da Fundação do Câncer Ary
Frauzino, e teve audiência
no Instituto Nacional de

Câncer, o médico Luiz Antonio Santini R. da Silva,
Diretor Geral do Instituto
Nacional do Câncer-INCA,
quando foram abordados
aspectos relativos à portaria MS 140/2014 e convite
para participar como expositor da próxima Assem-

bleia Geral ABIFICC.
Em São Paulo, compareceu à reunião da Diretoria da ABIFICC e manteve contato com as instituições afiliadas para obtenção do número de novos casos de câncer relativo ao exercício de 2013.

Emenda Parlamentar
Foi a Liga Bahiana
Contra o Câncer contemplada para o exercício 2014
com emendas parlamentares de representantes do
Estado da Bahia, visando
aquisição de equipamentos
para o Hospital Aristides
Maltez, totalizando em R$
2.700.000,00 (dois milhões
e setecentos mil reais).
Elaborados os planos
de trabalho e encaminhados na época oportuna
para o Fundo Nacional de
Saúde, tendo sido as mesmas incorporadas, deixan-

do apenas de serem absorvidos planos de trabalhos que continham equipamentos, como: broncoscopo com ultrassom, instrumental cirúrgico de ultima geração, em virtude de
não constarem na relação
oficial do Ministério da
Saúde.
Foram os seguintes
parlamentares que destinaram emendas para a Liga
Bahiana Contra o Câncer/
Hospital Aristides Maltez:
Deputado Federal Antonio José Imbassahy da

Silva, Senador João Durval Carneiro, Senadora Lídice da Mata e Souza, Deputado Federal Jânio Natal Andrade Borges, Deputado Federal João Luiz
Correia Argôlo dos Santos, Deputado Federal
Amauri Santos Teixeira,
Deputado Federal Luiz
Barbosa de Deus, Deputado Federal Roberto Pereira de Britto, Deputado
Federal Antonio Luiz Paranhos Ribeiro Leite de
Brito, Deputado Federal
José Alves Rocha.

SLATME-ABOO
Foi realizado nos
dias 24 a 28 de março,
no Gran Hotel Stella Maris Resort, o IX Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica e VIII
Congresso de La Sociedad Latinoamericana de
Tumores Músculo-Esqueléticos, sob patrocínio da Sociedade Latinoamericana de Tumores
Músculo-EsqueléticosSLATE e da Associação
Brasileira de Oncologia
Ortopédica-ABOO, tendo
como Presidente o médico Ortopedista, titular
do serviço de Tecido Ósseo e Conectivo do Hospital Aristides Maltez,
Prof. Alex Guedes.
No evento, foi prestada homenagem in memorian do Prof. Aristides Pereira Maltez, em
reconhecimento aos relevantes serviços pres-

tados à luta conta o câncer no Brasil e na America Latina, e ao médico
Aristides Pereira Maltez
Filho, presidente da Liga
Bahiana Contra o Câncer
e Associação Brasileira
de Instituições Filantrópicas de Combate ao Cân-

cer, como baluarte de
La Oncologia em Latinoamericana e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao desenvolvimento da
Oncologia Ortopédica
no Brasil e na America
Latina.

Psicologia em Pauta
correu em
SalvadorBA, em 26
de abril de
2014, no auditório Honorato Maltez, o
evento Psicologia em Pauta, através do curso Depressão, Ansiedade e Dor
Crônica - Avaliação e Diagnóstico Diferencial, ministrado pela Psicóloga
Dra. Profa. Martha Moreira Cavalcanti Castro . Realização do Serviço Psicologia e Departamento de
Ensino e Pesquisa do
HAM.
A demanda de inscrições superou todas as expectativas, o psico-oncologia em pauta contou com
a participação de 130 inscritos oriundos da capital
e do interior do estado,
atingindo a capacidade
máxima do auditório.
O psico-oncologia em
pauta faz parte das comemorações dos 25 anos
do Serviço de Psicologia
do Hospital Aristides Maltez, que, mantendo a tradição, realizará a VI Jornada Baiana de Psico-

Oncologia, que acontecerá em Salvador, de 08 a

11 de Outubro de 2014, no
Othon Hotel.

Psico-Oncologia/2014
Ao longo dos anos, a
Psico-Oncologia e a Psicologia Hospitalar têm se
consagrado por reunir profissionais de todo o país,
entre psicólogos, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais de saúde, que se
dedicam a discutir temas
relacionados à assistência
ao paciente, sua família, e
a formação dos profissionais envolvidos em seu cuidado.
A Liga Bahiana Contra
o Câncer, através do Serviço de Psicologia e do Departamento de Ensino e
Pesquisa do Hospital Aristides Maltez, realizará em
Salvador a VI Jornada
Baiana de Psico-Oncolo-

gia e IX Fórum Baiano de
Psicologia Hospitalar e II
Curso de Mastologia do
HAM, no período 08 a 11
de outubro 2014, no Othon
Hotel.
Trata-se de um evento
que estará privilegiando o
encontro multiprofissional,
a discussão e a pesquisa
em saúde, visando o aprimoramento da formação
profissional, da qualidade
de assistência prestada e
qualidade de vida do paciente.
Como parte da programação científica, será realizado um curso de Oncologia para Leigos, aberto à população em geral,
que tem como objetivo informar à comunidade sobre a importância da prevenção e da detecção pre-

coce, além de buscar
uma sensibilização acerca
do papel de variáveis emocionais e do estilo de vida
no surgimento e evolução
do câncer.
Baseada em encontros

anteriores, a comissão organizadora espera receber em torno de 500 participantes. Além disso, está
programada a participação
de 15 palestrantes nacionais.

Obras no HAM
Mantém-se o Hospital
Aristides Maltez com
grande volume de obras,
visando bem atender a necessidade de sua clientela. Deste modo, foi concluída a reforma e modernização da ala B do 1° andar e das alas A e B do
pavilhão central, reforma
de subestação de energia
elétrica, o bunker para
instalação do novo Acele-

rador Linear, reforma das
salas do Simulador e de
Radioterapia de Alta Taxa
de Dose, ampliação e modernização do Pavilhão
Landulpho Alves de Almeida, revisão das estruturas
físicas dos diversos pavimentos, instalação do 4°
gerador de energia elétrica, ampliação e reforma
do ambulatório de pronto
atendimento.
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Sociedade Israelita da
Bahia-SIB
Liga Bahiana
Contra o Câncer foi homenageada no dia
27 de abril pela
Sociedade Israelita da
Bahia (SIB), pelo trabalho
junto aos pacientes com
câncer. A entrega de uma
placa, pelo presidente da
SIB, com a frase "uvacharta bachaim - escolherás a
vida" ocorreu na cerimônia
do Dia em Memória do Holocausto, o Yom Hashoá,
celebrada pelo rabino Uri
Lanlam .
Todo ano a comunidade judaica lembra os milhões de judeus que foram
mortos na Segunda Guerra Mundial para que essa
prática não volte a aconte-

cer. Nesta cerimônia são
lembradas também as pessoas que contribuíram para
salvar as vidas de alguns
judeus, mesmo colocando
em risco as suas próprias
vidas.
Este ano, o Hospital
Aristides Maltez foi escolhido pelo trabalho que desen-

volve salvando vidas, pois
"quem salva uma pessoa é
como se salvasse o mundo" segundo o Talmud. Foram acesas seis tochas
para lembrar os seis milhões de judeus exterminados e entoados hinos em
idiche.
Representando
a

LBCC/HAM, compareceram a diretora técnica Sônia Maria Sales da Silva, a
presidente do voluntariado
Anna Tereza Ferreira e a
coordenadora do voluntariado Maria de Fátima Azevedo Pereira, assim como
o engenheiro Jorge Goldenstein, representando
seu pai, vice-presidente da
LBCC, Lipe Goldenstein.

Continua briga na
Justiça com a PMS
Sua Nota é um
Show/Sefaz BA
Como de praxe nas
edições do Boletim do
HAM, em especial atenção
aos colaboradores e à sociedade como um todo, fazemos questão de prestar
conta do desempenho da
LBCC/HAM na campanha
Sua Nota é um Show de
Solidariedade, patrocinada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.
Deste modo, na 32ª
etapa concluída em 31 de
dezembro de 2013, conseguiu a entidade coletar
6.360.000 notas/cupons
fiscais conforme publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, mais uma
vez apresentando-se como
a primeira colocada dentre as instituições participantes, fazendo jus ao
recurso financeiro de
R$383. 949,89 (trezentos

e oitenta e três mil novecentos e quarenta e nove
reais e oitenta e nove centavos).
Já na 33ª etapa encerrada em 30 de abril de
2014, foram coletados
5.412.000 notas/cupons
fiscais situando-se novamente a LBCC em primeiro lugar dentre as instituições da campanha, não
tendo, todavia, ainda definido o valor do prêmio pela
Sefaz.
A ressaltar que a
LBCC vem de prestar contas de recursos financeiros da 26ª etapa e encontra-se na iminência de recebimento dos valores referentes à 27ª etapa de
375.618,37 (trezentos e
setenta e cinco mil seiscentos e dezoito reais e
trinta e sete centavos).

Mais uma audiência foi
realizada no dia 20 de maio
de 2014, no Fórum Ruy
Barbosa, na 6ª Vara da Fazenda Pública do Estado
da Bahia conduzida pelo
Juiz Ruy Eduardo Almeida
Britto. Prende-se o ajuizamento à ação proposta pela
Liga Bahiana Contra o Câncer contra a Prefeitura Municipal de Salvador, em virtude da recusa da Secretaria Municipal de Saúde de
Salvador de honrar o pagamento dos serviços prestados aos pacientes do SUS
portadores de câncer atendidos no HAM e previamente autorizados pela gestão
municipal, atinente ao exercício de 2011.
As alegações apresentadas pela procuradoria do
município prenderam-se
aos limites dos valores do
contrato, procurando esquivar-se de qualquer possibilidade inclusive de ter que
assumir a Secretaria Municipal de Saúde a responsabilidade com recurso pró-

prio, uma vez que os serviços foram autorizados e de
fato prestados em pacientes portadores de câncer,
que não tinham para onde
serem assistidos.
A Liga Bahiana Contra
o Câncer esteve representada pelo escritório de Advocacia Torres e Pires Advogados Associados, na
pessoa do Advogado Marcos Pires e pela Advogada
Monya Pinheiro, pela assessora jurídica LBCC Diana Vilas-Boas Jucá, tendo por convocação do magistrado, requerido pela
procuradoria da Prefeitura
de Salvador. Comparecido
Presidente da LBCC, Aristides Maltez Filho, que foi
ouvido, compareceram
também testemunhas, pela
LBCC, Márcia Ozania Alves de Oliveira Santos, e
pela Prefeitura Municipal
de Salvador, a auditora em
saúde Viviane Nobre de
Santana, que foram dispensadas pelo juiz de serem
ouvidas.
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Cartas
Salvador, maio de 2014
Meu testemunho de fé
e amor em Cristo Jesus.
Ela se manifestou em
2009, enfrentei uma Leucemia
Linfática Crônica, e Linfoma
tipo B, fiz muitas quimioterapias e medicações via oral.
Como paciente do Hospital
Aristides Maltez e sendo voluntária desde a década de 90, fiz
alguns eventos em prol do
mesmo e outras entidades filantrópicas.
Em São Paulo, trabalhei na área de saúde por alguns anos, como auxiliar de
enfermagem e dando o melhor de mim aos pacientes.
Sempre tratei os pacientes
como gostaria de ser tratada,
sempre dedicando o amor ao
próximo. Tem mais ou menos
06 (seis) meses que terminei
todo o ciclo da quimioterapia,
que foram mais de trinta aplicações.
Passei pelo vale da
sombra da morte, mais nunca desisti de lutar pela minha
vitoria, porque sempre tive o
médico dos médicos, nos
meus clamores de socorro,
que é DEUS; em primeiro lugar, e depois a médica Dra.
Patrícia Meire, oncologista, e
os paramédicos, que amo em
cristo Jesus, um instrumento
de Luz nas mãos de Deus.
Hoje sinto-me vitoriosa,
estou muito bem e acreditando que tenho missões para
cumprir nesta minha caminhada...
Nunca perco a fé e a esperança em Deus, e, os médicos deste conceituado Hospital Aristides Maltez.
Agradeço a Deus por
existir este Hospital Filantrópico na minha vida e de todos
que procuram a casa da Lâmpada, pois ela jamais se apagará, em nome do Senhor Jesus.
Atenciosamente, agradeço a todos os funcionários,
médicos, paramédicos e todo
corpo docente deste Hospital
mãe e que este meu testemunho seja uma Luz de esperança para muitos. Somente creia
que Deus é a luz do mundo.
Maria Rita de Cássia do
Espírito Santo - lASSEMB

Dr. Maltez
"Faze deveras o bem aos
bons, ó Jeová. Sim, aos que
são retos nos seus corações".
Salmo 125:4
Mais uma vez, estamos
aqui para expressar nossa
gratidão a esta Instituição através da vossa pessoa. Que as
palavras do Salmo acima seja
realidade na vida dos Srs. desta unidade como todo.
Somos a família da paciente Neuza Batista Nascimento, que esteve em tratamento
na unidade por cerca de 7
anos. Infelizmente veio a óbito no fim desta manhã.

No entanto não podemos
deixar de dizer-lhes obrigada
pela acolhida com o amor, carinho, dedicação, que é a marca da Instituição para aqueles
que buscam seu amparo.
Que Jeová Deus dê paz
e nosso Senhor Jesus Cristo
continue cobrindo essa casa
de força para amparar os que
precisam.
E que o Reino de Deus
venha e a vontade de Deus
seja feita na terra como no céu
e como Jesus prometeu, esse
terreno seja transformado
num lindo paraíso que acolherá muitos que expiraram nos
leitos.
Obrigada! Obrigada! Obrigada!
Família da paciente Neuza
Batista Nascimento

Agradeço profundamente
ao hospital Aristides Maltez
pela oportunidade que nos foi
prestada na realização do
curso de capacitação para
profissionais da enfermagem,
por ter aberto as suas portas
em nos receber, permitindo
que tivéssemos acesso a
esse trabalho de dedicação e
humanidade, que é prestado
a todos os pacientes com
câncer do estado da Bahia.
Sinto-me honrada em poder
ter conhecido este hospital,
que Deus continue abençoando pela dedicação, cuidado e
compromisso que em todos
esses anos nunca tem faltado, mesmo diante de tantos
desafios e dificuldades, parabéns.
Salvador 11 de fevereiro
de 2014.
Graziela Campos (enfermeira participante do curso)

Salvador, 15 de abril de
2014.
Att: Diretoria do Hospital Aristides Maltez
Prezados Diretores e Coordenadores,
Sou um paciente do SUS
que em 18 de abril de 2012 fui
submetido a uma cirurgia da
próstata, pela equipe de Dr°
Breno e Dr° Arnaldo. Tanto na
cirurgia como pós-cirurgia tive
um tratamento de muito respeito, fiquei muito feliz com a
maturidade e respeito de todo
a equipe médica, técnicos e
enfermeiros (as), foram ótimos nas suas atividades profissionais.
Retornei ao hospital para
uma cirurgia em 28 de março
de 2014, na especialidade de
cabeça e pescoço, fui operado pelo Dr° André, Dr° Wadson (residente), Dr° Tanau
(anestesista) e Gilmara e Érica (instrumentista), pós-cirurgia fui acolhido pela enfermeira Roseane Bispo, tive o cuidado de memorizar os nomes
em seus crachás e gostaria
de ressaltar a postura de respeito e acolhimento psicológi-

co do Dr° André e os seus colegas de equipe, tanto no processo de cirurgia quanto no
processo de acompanhamento ambulatorial.
Na enfermaria, nos dias
que fiquei em observação pela
equipe, pude observar os profissionais que atuam em diversos plantões, evidenciando uma trilogia que fiquei impressionado, sem demagogia, a educação, a dedicação
e a responsabilidade com a
profissão que escolheram, e
gostaria de citar alguns nomes que fui observando na
minha estadia, não querendo
desmerecer os demais profissionais que não conheci,
mais aprendi na vida que as
vezes no "arriar das malas"
percebemos características
de essência humana das pessoas. Essas pessoas são:
Jaqueline Silva Souza, Daiane França, Iracema Silva Nascimento, Rejane de Jesus,
Geiza Almeida, Helen Santana; e no ambulatório, no setor de CCP, observei o incansável trabalho da Sra. Rita
Fernandes da recepção e
Sra. Andréa dos Anjos no setor de curativos e recepção.
Pude observar que o tratamento não foi uma exclusividade minha e, sim, para todos outros pacientes da enfermaria. Não encontrei fatos negativos que pudessem superar a grandiosidade de toda
equipe. Se tivesse que particularizar cada atitude desses
profissionais, seriam muitas
folhas mais. O importante foi
o meu reconhecimento e o
respeito a esses profissionais
que são verdadeiros guerreiros "ocultos".
Atenciosamente,
Mauro Neville Rosa

São Paulo, 30 de maio de
2014.
Caro Dr. Aristides,
A Varian, com mais de 65
anos de existência e mais de
40 anos presente no Brasil,
tem o privilégio de ter acompanhado a fundação e o crescimento da ABIFICC.
Como "parceiros pela
vida" pudemos testemunhar
o quanto cada uma das instituições associadas investiu,
em todos os sentidos, no estabelecimento de uma rede
confiável de assistência a pacientes com câncer.
A ABIFICC, em toda sua
trajetória e essência, sempre
representou suas associadas
na defesa de pontos importantes junto aos gestores públicos de saúde, transformandoa no que é hoje, uma entidade
reconhecida e respeitada.
Entendemos que a relação entre instituições só existe graças às pessoas. Prestadores de serviços com seus
gestores, e clientes com seus
fornecedores. A relação pessoal é chave para que exista

a relação profissional, com
base no respeito e confiança
mútuos.
A história nos apresenta
todas as evidências de que as
pessoas que criaram e comandam a ABIFICC assumiram um compromisso de tratar com dignidade e qualidade
os pacientes com câncer,
principalmente aqueles oriundos do sistema público de saúde.
Ao desenvolver soluções
em radioterapia, entendemos
que nosso papel é de proporcionar as condições adequadas para que este compromisso seja cumprido.
Neste sentido, e valorizando uma vez mais o papel
pessoal nesta parceria entre
instituições, gostaríamos de
registrar nossos agradecimentos ao senhor e sua diretoria ao longo destes anos,
pelo respeito com que sempre fomos tratados, pela responsabilidade a nós transferida nas ações junto aos vários gestores e, principalmente, na gentileza e atenção com
que fomos atendidos nas inúmeras ocasiões que assuntos
não tão agradáveis tiveram
que ser tratados.
Fica, portanto, nosso registro de que fomos, somos e
seremos sempre parceiros da
ABIFICC e honrados por poder
compartilhar com todas as
pessoas e, especialmente
com o senhor, deste compromisso com a saúde dos brasileiros.
Grande abraço,
Miguel Daniliauskas
Milton Munhoz
VARIAN MEDICAI SYSTEMS
BRASIL LTDA

Alagoinhas, 20.02.2014
Prezado Dr. Maltez
Paz!
Após ler e reler o Editorial
do B.I. do HAM-Jan 2014, a
exclamação envolta em admiração foi: - Muito bom! Muito
bom mesmo!
Desde a “solidariedade
humana e de amor ao próximo” que deve ser o foco das
entidades filantrópicas, passando pelo imperativo da sua
adequação no que tange às
“estruturas administrativas”, o
apelo à atuação firme, dedicada e eficiente, sempre
atendando-se para o “respeito mútuo com análise descomprometida e ímpar”; o
chamado para que os gestores estatais assumam o munus que lhes cabe; enfim, a
renovação da gama de sentimentos que venham minimizar o “mundo de sofrimento”
que assola a área de saúde,
fizeram do Editorial um presente para os leitores que
militam por um mundo novo.
Luz e Força para o Senhor.
Normandia Azi Lacerda

Oncologia x Homeopatia?
Dra. Maria das Graças Moura

azer um paralelo entre as duas
especialidades
não constitui tarefa fácil. A primeira lida geralmente com casos mais graves, às vezes com risco iminente de vida, e a segunda
nem tanto, mas lida também
com casos já crônicos ou
agudos.
A avaliação do médico
homeopata requer muita vivência e aprofundamento,
analisando sempre o paciente desde sua queixa principal, horário de agravação
e melhora, sintomas concomitantes e alternantes, seu
estado mental, temperamento, medos, decepções, desenhando o perfil homeopático do paciente, que servirá para conduzir ao medicamento correto, podendo
muitas vezes atingir a cura.
A história do médico oncologista também é detalhada, visando o tempo de doença, estado geral, fatores
hereditários, importantes do
ponto de vista oncológico,
e posso assim dizer, pois já

trabalhei, há um tempo
atrás, nas duas especialidades concomitantemente, no
HAM, como chefe do serviço num turno e com Homeopatia no outro , buscando sempre o que uma
poderia responder em relação à outra.
Lembro-me bem do
caso de um paciente que
chegou ao ambulatório,
acompanhado e vigiado
por dois enfermeiros, pois
tratava-se de um paciente
psiquiátrico, com esquizofrenia, e ali, em busca de
tratamento para um câncer,
com biótipo magro, longilíneo, porém com bom estado geral. Atendi o mesmo
e fiquei pensando: por que

tanta patologia num único
ser e com tanta gravidade?!
Acredito que o HAM foi
para mim a maior enciclopédia humana, para conhecimento médico, que conheci até hoje.
Nunca minha tarefa terminava no local de trabalho,
levava sempre as dúvidas e
tentava pesquisá-las e responder, e foi quando comecei a estudar a Homeopatia
e muitas dessas respostas
começaram a aparecer, especialmente em relação à
transformação da célula,
unidade fundamental e básica de todo ser vivo, com
sua estrutura tão complexa,
especialmente o núcleo,
com material genético e que
qualquer desarrumação poderia levar a um surgimento de células cancerosas.
Desde o antigo Egito
(1500 a.C) à Era de Hipócrates (460-375 a.C) e Galeno (199-129 a.C), já se
escrevia sobre neoplasia.
Na evolução do homem desde o mecanicismo de Descartes, passando por Harvey, Lavoisier, Lamarck,
Darwin, à Fisiologia de
Claude Bernard, a visão de

Brassais, o conceito de Tomás de Aquino da junção
"corpo-alma" ao Vitalismo
de Hahnemann. Entre os estudiosos homeopatas, Leon
Vanier foi o primeiro a levantar e aprofundar a doença maligna do ponto de
vista miasmático, surgindo
o Cancerinismo, no qual ele
explica como uma desagregação ou desarrumação
celular descontrolada. Hoje
sabemos que o surgimento
do câncer está ligado a fatores físicos, químicos, tóxicos, alimentares, traumáticos, virais, imunológicos,
porém a hereditariedade, a
predisposição mórbida, a
genética, com suas alterações do DNA, isto é, quando a célula perde sua inteligência, é que define seu
comportamento anormal,
canceroso, anárquico...
É aí que as duas especialidades, aparentemente
distintas, se tornam equidistantes, cada vez mais próximas em suas origens, explicadas pela Teoria Miasmática.
Será possível, então,
um dia, a Oncologia e a
Homeopatia andarem de
mãos dadas?
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Residência Médica
Departamento
de Ensino e
Pesquisa do
Hospital Aristides Maltez realizou no dia 03 de fevereiro de 2014, a solenidade de entrega dos certificados aos residentes dos
programas de residência

médica do HAM do ano de
2013, que concluíram a
especialização.
A solenidade aconteceu às 18:00 horas no Auditório Honorato Maltez,
contando com a participação do Presidente da Liga
Bahiana Contra o Câncer,
dirigentes do Hospital Aris-

tides Maltez, componentes
do Departamento de Ensino e Pesquisa , coordenadores dos programas de
residência médica, profissionais do hospital, familiares dos residentes e
convidados.
Receberam certificado
em Cancerologia Cirúrgica,

os doutores Gion Alessio
Rocha Brunn, Pablo Henrique de Araújo Pedrosa,
Paolo Andrade Ladeia e Tiago Almeida de Sousa; em
Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Tito Livio Vieira de
Souza e Cavalcanti de Castro; em Mastologia, Juliana
Vanessa Varjão.

Programa Multiprofissional
O Departamento de
Ensino e Pesquisa do Hospital Aristides Maltez-HAM,
por meio de convênio com
a Universidade do Estado
da Bahia, firmou parceria
com o Programa de Residência Multiprofissional em

Novos residentes
O Departamento de
Ensino e Pesquisa do Hospital Aristides Maltez, dando continuidade aos programas de residência médica do Estado da Bahia,
através do qual vem contribuindo para aprimoramento, formação e qualificação
dos médicos especialistas,
teve incorporados em 2014

residentes nas áreas de
Mastologia, médica Nathália Moreira Azi e médica
Gabriela Gomes da Silva,
Cancerologia Clínica, médica Fabiana Gomes Ruiz,
Cirurgia de Cabeça e Pescoço, médica Débora Cristina Silva Pereira, e Radioterapia, médico Diego Rodriguez Moura.

Saúde da Universidade do
Estado da Bahia, passando a incorporar residentes
das áreas de Enfermagem,
Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia e Psicologia
nos campos de estágios
dos serviços do HAM.

